
 

Den 17.2.2014 

Dialog og transparens i forhold til fremtidig placering af sygeplejerske-

uddannelsen. 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark takker indledningsvis for at få mulighed 

overfor bestyrelsen af UC Syddanmark at bidrage med input til den fremtidige 

placering af sygeplejerske-uddannelsen.  

 

Der uddannes i dag sygeplejersker 5 geografiske steder i Syddanmark. Esbjerg, 

Svendborg, Vejle, Odense og Sønderborg ved de 2 professions højskoler i 

Syddanmark. 

 

Dansk Sygeplejeråd er grundlæggende enig i, at det er væsentligt at understøtte en 

decentral uddannelsesstruktur, da det understøtter rekruttering af studerende og 

særligt da det er med til at sikre sygeplejersker til arbejdsmarkedet i hele regionen.  

Det er Dansk Sygeplejeråds vurdering, at der fremadrettet ikke vil være et faldende 

behov for at uddanne sygeplejersker. Tværtimod er forventningen, at de 

omlægninger, der aktuelt pågår i såvel region og kommuner som den private del af 

sundhedsvæsenet vil betyde yderligere behov for flere sygeplejersker. Dette skal ses i 

sammenhæng med den nuværende alderssammensætning af sygeplejersker, der 

overvejende sandsynligt vil trække i samme retning. 

Samlet set betyder det behov for fokus på rekruttering af studerende, mindske 

frafald under studie og herunder sikre at uddannede sygeplejersker forbliver på 

arbejdsmarkedet. 

Aftagerfeltet er under forandring, som det beskrives i fremstillingen, og vurdering 

er, at dette betyder, at sygeplejerskers arbejdspladser i det regionale koncentreres 

omkring akutsygehusene og i mindre grad om de øvrige sygehuse jf. planen for 

fremtidens sygehusstruktur. Samtidig med dette forventes en stigning i behov for 

sygeplejersker i det kommunale og private område.  

 

UC Syddanmark har i fremstilling af sagen beskrevet en række udfordringer og 

herunder ridset kravene fra Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videreuddannelser op. 

Overordnet set er Dansk Sygeplejeråd enig i fremstilling af udfordringer og herunder 

ligeledes, at sygeplejerskeuddannelsen i dag er udfordret ved at den udbydes som en 

monofaglig uddannelse på Campus Sønderborg. 

 

Det er positivt, at UC Syddanmark har vurderet og taget konsekvensen af 

bygningssituationen ved Campus Sønderborg, og at oplægget sætter rammen for, at 

der er behov for at etablere sig et nyt sted i nye rammer. Det giver nogle nye 

muligheder for Sygeplejerskeuddannelsen, de studerende og for arbejdspladsen. 



 

 

I fremstillingen er beskrevet 2 scenarier.  

 

Dansk Sygeplejeråd er enig i, at sygeplejeskolen placeres i enten Sønderborg eller 

Aabenraa. Baggrunden for dette er, at det understøtter rekrutteringen i området og 

herunder ikke øger konkurrencen imellem de øvrige uddannelsessteder i regionen. 

 

Supplerende til fremstillingen skal anføres, at  

- såfremt Sygeplejerskeuddannelsen forbliver i Sønderborg vil samspil med 

SDU være en interessant mulighed for at tone sygeplejerskeuddannelsen og 

den vej kunne gøre uddannelsen attraktiv. Det skal dog understreges, at 

Dansk Sygeplejeråd derudover mener, at der bør være et tværfagligt 

studiemiljø med andre uddannelser. 

- Såfremt Sygeplejerskeuddannelsen placeres i Aabenraa bør tilknytningen til 

SDU understøttes. Når uddannelsesmulighederne ved UC Syddanmark 

gennemgås og det tværfaglige studiemiljø skal sammensættes er det rigtigt, at 

sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere er en del af 

velfærdsuddannelserne og ligeledes på en række områder har tæt samspil. 

Det er der en række af de øvrige sundhedsuddannelser, der ligeledes ville 

kunne gøre.  

I ovenstående tilkendegivelser tillægger Dansk Sygeplejeråd det ikke nogen 

væsentlig betydning, at akutsygehuset er placeret i Aabenraa, da de 

sygeplejestuderende i deres studie skal stifte bekendtskab med en lang række 

kliniske uddannelsessteder spredt i geografien. 

På den baggrund vægter Dansk Sygeplejeråd det fler- og tværfaglige studiemiljø og 

muligheden for at kunne rekruttere og fastholde studerende højere. 

 

Afslutningsvis skal Dansk Sygeplejeråd bemærke, at Sygeplejerskeuddannelsen også 

er en arbejdsplads for en stor gruppe ansatte. Et væsentligt element i overvejelsen 

skal derfor ligeledes være, hvordan omlægning kan fastholde og fremover tiltrække 

højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft til uddannelsen, så uddannelsen 

ligeledes fremstår som en attraktiv arbejdsplads.  

 

Dansk Sygeplejeråd ser frem til et fortsat tæt samspil om at sikre en attraktiv 

Sygeplejerskeuddannelse i Syddanmark og aktuelt i det sønderjyske. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd 

 
John Christiansen 

Kredsformand 


